CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA – CAP
PORTOS DE NATAL E AREIA BRANCA
ATA DA 166ª REUNIÃO ORDINÁRIA, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO.

DATA E HORA:

21 de agosto de 2009, às 09h00 horas.

LOCAL:

Sede da CODERN, Natal - RN

QUORUM:

Registrado em lista de presença (arquivada em pasta própria).

1.0 EXPEDIENTE:

1.1 Abertura: – Aberto a sessão de número 166˚. Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de
Campos presidente do Conselho da Autoridade Portuária – CAP dos Postos
de Natal e Areia Branca procedeu a recondução aos conselheiros,
Representantes do Bloco dos Operadores Portuários Representante da
Administração do Porto o Sr. Hanna Yousef Emile Safieh e Rubens de
Siqueira Junior, e Posse ao Conselheiro do Bloco dos Usuários dos
Serviços Portuários e Afins representante dos Terminais Retroportuários Sr.
José Antonio Costa Nogueira

1.1 - Feita a leitura da Ata n° 165ª, com sua aprovação.

INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA LEI QUE DISCIPLINA
O TRÂNSITO NO CENTRO DA CIDADE DO NATAL.
O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, membro da comissão que avalia a
regulamentação da Lei que disciplina o transito de veículos pesados no centro da
cidade do Natal, apresentou relatório pormenorizado aos Srs. Conselheiros detalhando
o assunto. Consta o relatório da Copia da Lei Municipal 00256/2008 de autoria do
Vereador Júlio Protássio, e também cópia do documento encaminhado a Secretária de
Mobilidade da Prefeitura Municipal de Natal com a reivindicação de várias entidades
contrárias a regulamentação da Lei. Informa ainda, que o assunto encontra-se em
analise naquela Secretária, não havendo nenhuma decisão tomada sobre a questão.

INFORMAÇÕES DA COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO DO PORTO DE NATAL. .

PLANO

DE

Dr Airton Paulo Torres, representante dos Exportadores e Importadores de
Mercadórias, do Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins, presidente da
Comissão nomeada pelo
CAP, abriu os trabalhos informando aos senhores
conselheiros presentes a reunião que houve 04 reuniões preparatórias para a
elaboração do documento que será apresentado nesta sessão do Conselho. Tais
reuniões, com a participação ativa de técnicos indicados pelo Porto de Natal, bem
como dos Conselheiros indicados pelo CAP, resultou de uma proposta com novas
concepções.
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Iniciado a apresentação pelos técnicos, foi convidado a Participar da reunião e da
apresentação do PDZ (Programa de Desenvolvimento e Zoneamento) o Dr. Emerson
Fernandes Daniel Junior, Presidente da CODERN. Feita a explanação sobre o projeto
e tendo sido debatido entre os Conselheiros presentes, foram sugeridas outras
modificações no projeto apresentado pelos Engenheiros da CODERN, Dr. Manoel
Pascoal e Ademar Anderson , que deveram ser inseridas a uma nova proposta a ser
apresentada na reunião ordinária do Conselho de Autoridade Portuária no próximo dia
18 de setembro de 2009, continuando ainda em análise o projeto devendo ser
apreciado em próxima sessão ordinária do CAP. O presidente do Conselho Dr.
Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos elogiou a evolução dos Trabalhos realizados pela
Comissão, aguardando as modificações propostas. Solicita ao Secretário Executivo
que seja disponibilizado no site da CODERN a proposta do PDZ para que todos os
Conselheiros possam apresentar sugestões visando a melhoria do conteúdo final do
Programa.
1.2 - Informações sobre os Portos de Natal e Areia Branca
Presidente do CAP Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos informou a todos os
Conselheiros presentes que todas as Atas das reuniões do Conselho de Autoridade
Portuária – CAP estão disponibilizadas na home Page da CODERN
(www.codern.com.br) de modo que todos os usuários possam ter acesso as atas das
reuniões deste colegiado. Informa também que os membros a seguir: Márcio Gomes
Albuquerque, Georgino Barros, Marcelo Luiz Motta Veiga, Francisco Baptista de
Morais, Lenilton Fonseca, George Bandeira Cavalcante e Silvano Barbosa Bezerra
Antas que encontram-se com os mandatos vencidos que informem a suas entidades a
necessidade de indicação ou renovação dos mandatos que ocupam. Solicita ao
Secretário Executivo que mantenha contato com o poder público municipal de Natal
para a indicação de nomes as duas vagas representativas do Bloco do Poder Públcio
que se encontram vagas. O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários,
Representante do Porto de Natal Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, informa aos
senhores conselheiros presentes a reunião que: a) A CODERN disponibilizou um
Assessor Jurídico Dr. Kayo Rodrigo, para proceder todo o levantamento administrativo
necessário a regularização das áreas junto ao Patrimônio da União, Gerencia Regional
do Rio Grande do Norte. Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos, Presidente do CAP,
solicita que para a próxima reunião do Conselho de Autoridade Portuária marcada
para o próximo dia 17 de setembro, o profissional responsável pela regularização
compareça a reunião para prestar esclarecimentos sobre o andamento dos trabalhos;
b) Informa aos senhores Conselheiros que não houve nenhuma evolução na situação
de retirada da comunidade do Maruim por parte da Prefeitura de Natal, encontrandose a situação na mesma posição informada na reunião de número 165, apesar dos
esforços que o Porto de Natal vem fazendo em prestar apoio administrativo que a
Prefeitura de Natal necessita para esta finalidade. c) Solicita ao Conselheiro Marcelo
Praxedes representante titular dos Operadores de Instalações Portuárias privadas na
área do Porto, do Bloco dos Operadores Portuários, que agende reunião de trabalho
entre a CODERN e a Gerência regional da PETROBRAS em Natal, para tratar do
assunto que envolve a cessão de área do Campo de Futebol, que se localiza na área
limite entre o Porto e o cais de combustíveis, da PETROBRAS para a CODERN.
Ainda, solicita a possibilidade daquela empresa em ceder Coletes Salva vidas, a titulo
de doação, para o Porto de Natal, para o encaminhamento deles a Colônia de
Pescadores.
Dr. Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos presidente do CAP solicita ao Conselho, que:
a) As Estáticas Portuárias incluam os produtos que são movimentados a partir da
cidade de Galinhos/RN (Sal) b) Que seja criado um chaveamento dentro do Link da
CODERN, de modo que os Conselheiros possam ter um canal de comunicação direto
com o Porto de Natal e de Areia Branca.
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1.3 - Informações sobre os Portos de Natal e Areia Branca

O representante titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto
de Natal ,Sr. Hanna Yousef Emile Safieh, informa aos senhores Conselheiros
presentes a reunião que no porto de Areia Branca estão sendo tomadas as seguintes
medidas pela CODERN: a) Adaptação de uma sala no terminal salineiro para abrigar
uma enfermeira que estará a disposição dos funcionários; b) Os novos tratores, recém
adquiridos, de rodagem por esteira se encontram em operação no TERSAB dando
uma maior capacidade operativa ao Terminal salineiro. c) Que as empresas que
operam no TERSAB passaram a alojar o seu pessoal em containeres especialmente
adaptados como alojamento, possibilitando assim, uma melhor condição de trabalho
aos funcionários da CODERN lotados naquele terminal; d) Que a exemplo de outros
Portos a CODERN pretende contratar um Comandante de Porto, que seria um
profissional especialmente contratado com profundos conhecimentos de náutica e de
navegação. A contratação deste profissional tem a finalidade de ter um colaborador
com conhecimentos no assunto, para que desta maneira, possa melhorar o trabalho
de atracação e de desatracação de navios, que são realizados naquele terminal em
Alto Mar. Sr. Alcides Figueiredo Mitidieri Representante dos Exportadores e
Importadores de Mercadorias, do Bloco dos Usuários de Serviços Portuários e afins,
informa aos presentes que no ano de 2009 o “commodite” Sal, foi o terceiro produto
da pauta de exportação do Estado, superando o camarão, na exportação de produtos
produzidos pelo Rio Grande do Norte; Sr. Silvano Barbosa Bezerra Antas,
Representante dos Demais Trabalhadores Portuários do Bloco dos Trabalhadores
Portuários manifestou sua preocupação com atual situação nas instalações físicas do
Terminal Salineiro de Areia Branca, sendo informado pelo Conselheiro representante
titular do Bloco dos Operadores Portuários, Representante do Porto de Natal ,Sr.
Hanna Yousef Emile Safieh, que a licitação para a reforma das instalações daquele
Terminal, se encontra em andamento, aguardando a liberação de verbas federais para
a sua concretização

2.0 - ORDEM DO DIA
2.1 - Aprovada a Estatística Portuária. Foi solicitado que seja incluído para a próxima
reunião ordinária do CAP, nas informações da Estatística Portuária Quadro
comparativo de cargas com os anos anteriores.

2.2 Encerramento dos trabalhos e programação da próxima reunião
Encerrado os trabalhos, ficou confirmada a próxima reunião para o dia 18 de
setembro de 2.009, conforme o calendário das reuniões ordinárias.
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Ricardo Tadeu Gonzaga de Campos
Presidente do CAP

Alcides Figueiredo Mitidieri
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários – Repr. Exp.e Import.

Hanna Yousef Emile Safieh
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Porto de Natal/TERSAB

Divaldo Ribeiro de Souza.
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores Portuário

Lenilton Fonseca Caldas
Conselheiro Titular
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Trabalhadores Avulsos

George Stanley Ferreira Pryor
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários – Repr. Exp e Import.

Marcelo Luiz Praxedes da Silva
Conselheiro Titular
Bloco dos Operadores Portuários – Instal. Port. Priv.

José Antonio Costa Nogueira
Conselheiro Titular
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários – Term Retroport.

Francisco Batista de Morais
Conselheiro Suplente
Bloco dos Operadores Portuários – Armadores

Marcondes Messala Q. Andrade
Conselheiro Suplente
Bloco dos Operadores Portuários – Demais Operadores Portuário
.

Silvano Barbosa Bezerra Antas
Conselheiro Suplente
Bloco dos Trabalhadores Portuários – Demais Trabalhadores Portuários

Airton Paulo Torres
Conselheiro Suplente
Bloco dos Usuários dos Serviços Portuários e Afins

.
Ricardo Amaury Vasconcelos
Secretário Executivo CAP.
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